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І. Передмова 

        Стандарт вищої освіти ПВНЗ «Київський міжнародний університет», другий 
(магістерський) рівень. 
         Галузь знань 22 «Охорона здоров’я» , спеціальність  226 «Фармація». 
Стандарт розроблений фахівцями ПВНЗ «Київський міжнародний університет» 
на базі примірного навчального плану підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я за 
спеціальністю 226 «Фармація», затвердженого в.о. Міністра охорони здоров’я 
України В. Шафранським від 26 липня 2016 року. 

Освітньо-професійна програма розповсюджується на підготовку фахівців 
ступеня вищої освіти магістр спеціальності 226 «Фармація». 

Розробники: 

Гудзенко А.В.  – професор, доктор фармацевтичних наук, декан медико-
фармацевтичного факультету ПВНЗ «Київський 
міжнародний університет» 

Цуркан О.О.  – професор, доктор фармацевтичних наук, завідувач 
кафедри фармації ПВНЗ «Київський міжнародний 
університет» 

Пішель В.Я.  – професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри 
управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських 
засобів ПВНЗ «Київський міжнародний університет» 

Паршиков В.О.  – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри           
управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських 
засобів ПВНЗ «Київський міжнародний університет» 



    ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я» 

Спеціальність 226 «Фармація» 

Обмеження щодо форм 
навчання 

Дозволяється підготовка за очною (денною) формою 
навчання. 
Дозволяється підготовка за заочною (дистанційною) 
формою навчання на основі освітнього ступеню 
«молодший бакалавр» спеціальності «Фармація» 

Освітня кваліфікація Магістр фармації. 
Спеціалізація «Управління якістю, стандартизація та 
безпека лікарських засобів» 

Професійна 
кваліфікація 

Провізор 

Кваліфікація в дипломі Провізор 

Опис предметної 
області 

Об’єкт діяльності: фармацевтичне забезпечення  
Цілі навчання: забезпечити академічну освіту 
випускників з фундаментальних та прикладних наук та 
професійну підготовку шляхом набуття загальних та 
спеціальних компетентностей для здійснення 
професійної діяльності на відповідній посаді.  
Теоретичний зміст предметної області: складають 
навчальні дисципліни циклів загальної та професійної 
підготовки, які забезпечують знання для   виконання 
організаційних, технологічних, аналітичних, 
адміністративно-господарських (управлінських) 
функцій в галузі фармації. 
Методи, методики та технології: органолептичні, 
хімічні, біофармацевтичні, фармако-технологічні, 
мікробіологічні, біохімічні та фармакологічні, клінічні, 
лабораторні, розрахунково-економічні тощо. 
Інструменти та обладнання: протягом набуття вищої 
фармацевтичної освіти використовуються пристрої та 
прилади для здійснення фундаментальних та 
прикладних досліджень, що є сучасними, широко 
вживаними у практичної діяльності і безпечними з 
точки зору охорони праці. 

Академічні права 
випускників 

Після закінчення навчання за освітньою програмою 
спеціальності «Фармація» фахівець здатний 
виконувати професійну роботу: 



Провізор-інтерн (код КП – 3228) 
Лаборант (фармація) (код КП – 3228) 
Та має вступати на програму післядипломної освіти 
(інтернатура), де здійснюється підготовка за освітніми 
програмами підготовки фахівця фармації певної 
спеціалізації (перелік затверджено наказом МОЗ 
України від 23.02.2005 № 81). 
Після закінчення навчання за освітньою програмою 
спеціальності «Фармація» фахівець також може 
вступати на програму для здобуття ступеню доктора 
філософії з фармації. 

Працевлаштування 
випускників 

Фахівець, підготовлений до роботи за КВЕД  
ДК 009:2010: 
Клас 01.28 Вирощування пряних, ароматичних і 
лікарських культур; 
Клас 21.10 Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів; 
Клас.21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і 
матеріалів; 
Клас 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними 
товарами; 
Клас 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними 
товарами в спеціалізованих магазинах; 
Клас 47.74 Роздрібна торгівля медичними й 
ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 
Клас 73.20 Дослідження кон'юктури ринку та 
виявлення громадської думки; 
Клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я. 
   Після підготовки в інтернатурі фахівець здатний 
виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну 
роботу і може займати відповідну первинну посаду: 
2224.2 провізор 
2224.2 провізор клінічний 
2224.2 провізор-аналітик 
2224.2 провізор-косметолог 
2224.2 провізор-токсиколог 
2224.2 провізор-гомеопат 
Крім того, магістр фармації може працювати на 
підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, 
в судово-хімічних і токсикологічних лабораторіях, 
науково-дослідних інститутах, клінічних закладах 
охорони здоров’я, вищих навчальних закладах і 
галузевих установах різних відомств, виконуючи 
відповідні функції.  



ІІІ. Обсяг  кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 
вищої освіти 
 
     Для магістра фармації обсяг освітньо-професійної програми становить 300 

кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої освіти за очною (денною) 
формою навчання та 300 кредитів на основі освітнього ступеню молодший бакалавр 
спеціальності «Фармація» за заочною формою навчання. Мінімум 75% обсягу 
освітньої програми має бути спрямовано на формування загальних та спеціальних 
(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти. 

 
ІV. Перелік компетентностей випускника 
 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і практичні проблеми у 
професійної фармацевтичної діяльності із застосуванням 
положень, теорій та методів фундаментальних, хімічних, 
технологічних, біомедичних та соціально-економічних наук; 
інтегрувати знання та вирішувати складні питання, 
формулювати судження за недостатньої або обмеженої 
інформації; чітко і недвозначно доносити свої висновки та 
знання, розумно їх обґрунтовуючи, до фахової та не фахової  
аудиторії. 

 
Загальні компетентності 

ЗК 1 Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько 
свідомо. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 3 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
ЗК 4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

вчитися і бути сучасно навченим. 
ЗК 5 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість 
ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 
ЗК 7 Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. 
ЗК 8 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово, 

здатність спілкуватися іншою мовою.  
ЗК 9 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 
ЗК 10 Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати 

в команді. 
ЗК 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 
ЗК 12 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 



Фахові компетентності 
ФК 1 Здатність використовувати у професійної діяльності знання 

нормативно-правових, законодавчих актів України та 
рекомендацій належних фармацевтичних практик. 

ФК 2 Здатність здійснювати діяльність з розробки та оформлення 
документації щодо чіткої визначеності технологічних процесів 
виготовлення та виробництва лікарських засобів відповідно до 
правил належних практик. 

ФК 3 Здатність організовувати виробничу діяльність  аптек щодо 
виготовлення лікарських препаратів у  різних лікарських 
формах за рецептами лікарів, включаючи обґрунтування 
технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до правил 
Належної аптечної практики (GPP). 

ФК 4 Здатність організовувати та брати участь у виробництві 
лікарських засобів в умовах фармацевтичних підприємств, 
включаючи вибір технологічного процесу із обґрунтуванням   
технологічного процесу та вибором відповідного обладнання 
згідно з вимогами Належної виробничої практики (GMP). 

ФК 5 Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської 
рослинної сировини з урахуванням раціонального 
використання ресурсів лікарських рослин, прогнозувати та 
обґрунтовувати шляхи вирішення проблеми збереження  та 
охорони  заростей дикорослих лікарських рослин      відповідно 
до правил Належної практики культивування та збирання 
вихідної сировини рослинного походження (GACP) 

ФК 6 Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення 
населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, 
парафармацевтичними товарами, засобами    медичного 
призначення та лікувальною парфумерно-косметичною 
продукцією відповідно до вимог Національної лікарської 
політики, Належної аптечної практики (GPP) та  
інших організаційно-правових норм фармацевтичного 
законодавства. 

ФК 7 Здатність організовувати дію системи звітності та обліку 
(управлінського, статистичного, бухгалтерського та 
фінансового) в аптечних закладах, здійснювати товарознавчий 
аналіз, адміністративне діловодство, документування та  
управління якістю згідно нормативно-правових актів України. 



ФК 8 Здатність аналізувати та прогнозувати основні економічні 
показники діяльності аптечних закладів, здійснювати 
розрахунки основних податків та зборів, формувати ціни на 
лікарські засоби та вироби медичного призначення відповідно 
до чинного законодавства України. 

ФК 9 Здатність розробляти, впроваджувати та застосовувати підходи 
менеджменту у професійної діяльності аптечних, оптово-
посередницьких, виробничих підприємств та інших  
фармацевтичних організацій відповідно до принципів Належної 
практики фармацевтичної освіти та Глобальної рамки FIP. 

ФК 10 Здатність організовувати і здійснювати загальне та 
маркетингове управління асортиментною, товарно-
інноваційною, ціновою, збутовою та комунікативною 
політиками суб’єктів фармацевтичного ринку на основі 
результатів маркетингових досліджень та з урахуванням 
ринкових процесів на національному і міжнародному ринках. 

ФК 11 Здатність проводити аналіз соціально-економічних процесів у 
фармації, форм, методів і функцій системи фармацевтичного 
забезпечення населення та її складових у світовій практиці, 
показників потреби, ефективності та доступності 
фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та 
реімбурсації вартості лікарських засобів. 

ФК 12 Здатність організовувати, забезпечувати і проводити аналіз 
лікарських засобів та лікарської рослинної сировини в аптечних 
закладах і контрольно-аналітичних лабораторіях 
фармацевтичних підприємств відповідно до вимог Державної 
фармакопеї та інших нормативно-правових актів. 

ФК 13 Здатність організовувати та здійснювати контроль якості 
лікарських засобів у відповідності з вимогами Державної 
фармакопеї України та належних практик, визначати способи 
відбору проб для контролю лікарських засобів відповідно до 
діючих вимог та проводити їх сертифікацію, запобігати 
розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів. 

ФК 14 Здатність здійснювати розробку методик контролю якості 
лікарських засобів, фармацевтичних субстанцій, лікарської 
рослинної сировини і допоміжних речовин з використанням 
фізичних, фізико-хімічних та хімічних методів контролю. 

ФК 15 Здатність визначати лікарські засоби та їх метаболіти у 
біологічних рідинах та тканинах організму, проводити хіміко-



токсикологічні дослідження з метою діагностики гострих 
отруєнь, наркотичного та алкогольних сп’янінь. 

ФК 16 Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів 
та виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-
хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання 
(GSP) у закладах охорони здоров’я. 

ФК 17 Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки 
застосування населенням лікарських засобів згідно даних щодо 
їх клініко-фармацевтичних характеристики, а також 
суб’єктивні ознаки та об’єктивні клінічні, лабораторні та 
інструментальні критерії обстеження хворого. 

ФК 18 Здатність забезпечувати раціональне застосування рецептурних 
та безрецептурних лікарських засобів згідно з фізико-
хімічними, фармакологічними характеристиками, 
біохімічними, патофізіологічними особливостями конкретного 
захворювання та фармакотерапевтичними схемами його 
лікування. 

ФК 19 Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та 
постраждалим у екстремальних ситуаціях. 

ФК 20 Здатність здійснювати консультування та фармацевтичну опіку 
під час вибору та відпуску безрецептурного лікарського засобу 
шляхом оцінки співвідношення ризик/користь, сумісності, 
показань та протипоказань керуючись даними про стан 
здоров’я конкретного хворого із врахуванням 
біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних 
та фізико-хімічних особливостей лікарського засобу. 

ФК 21 Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед 
населення з метою профілактики поширених захворювань 
внутрішніх органів, попередження небезпечних інфекційних та 
паразитарних захворювань, а також з метою сприяння 
своєчасному виявленню та підтриманню прихильності до 
лікування цих захворювань згідно з їхніми медико-
біологічними характеристиками та мікробіологічними 
особливостями. 

 
 
 
 
 



V.   Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання 

Компетентності Результати навчання 
Загальні  компетентності 
ЗК.1 
Здатність діяти соціально відповідально 
та громадянсько свідомо. 

ЗР.1 
Проводити професійну діяльність у 
соціальній взаємодії, основаній на 
гуманістичних і етичних засадах, 
ідентифікувати майбутню професійну 
діяльність як соціально значущу для 
здоров’я людини.  

ЗК.2 
Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. 

ЗР.2 
Застосовувати знання з загальних та 
фахових дисциплін у професійній 
діяльності. 

ЗК.3 
Прагнення до збереження навколишнього 
середовища.  

ЗР.3 
Дотримуватись норм санітарно-
гігієнічного режиму та вимог техніки 
безпеки при здійснення професійної 
діяльності.  

ЗК.4 
Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та  синтезу. 

ЗР.4 
Використовувати результати 
самостійного пошуку, аналізу та 
синтезу інформації з різних джерел для 
рішення типових завдань професійної 
діяльності. 

ЗК.5 
Здатність виявляти ініціативу та 
підприємливість.  

ЗР.5 
Позиціонувати свою професійну 
діяльність та особистісні якості на 
фармацевтичному ринку праці; 
формулювати цілі власної діяльності з 
урахування суспільних і виробничих 
інтересів.  

КЗ.6 
Знання та розуміння предметної області 
та  розуміння предметної діяльності. 

ЗР.6 
Аргументувати інформацію для 
прийняття рішень, нести 
відповідальність за них у стандартних і 
нестандартних професійних ситуаціях; 
Дотримуватися принципів деонтології 
та етики у професійній діяльності. 

ЗК.7 
Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації. 

ЗР.7 
Виконувати професійну діяльність з 
використанням креативних методів та 
підходів. 



ЗК.8 
Здатність спілкуватися державною мовою 
як усно, так і письмово, здатність 
спілкуватись іноземною мовою. 

ЗР.8 
Здійснювати професійне спілкування 
сучасною українською літературною 
мовою, використовувати навички усної 
комунікації іноземною мовою, 
аналізуючи тексти фахової 
направленості та перекладати 
іншомовні інформаційні джерела. 

ЗК.9  
Навички використання інформаційних та 
комунікаційних технологій. 

ЗР.9 
Здійснювати професійну діяльність 
використовуючи інформаційні 
технології, «Інформаційні бази даних», 
системи навігації, Internet-ресурси, 
програмні засоби та інші інформаційно-
комунікаційні технології. 

ЗК.10 
Здатність до вибору стратегії спілкування, 
здатність працювати в команді. 

ЗР.10 
Дотримуватися норм спілкування у 
професійній взаємодії з колегами, 
керівництвом, споживачами, ефективно 
працювати у команді.  

ЗК.11 
Здатність оцінювати та забезпечувати 
якість виконуваних робіт. 
 

ЗР.11 
Використовувати методи оцінювання 
показників якості діяльності; виявляти 
резерви підвищення ефективності 
праці. 

ЗК.12 
Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
 

ЗР.12 
Аналізувати інформацію, отриману в 
результаті наукових досліджень, 
узагальнювати, систематизувати й 
використовувати її у професійній 
діяльності. 

Спеціальні (фахові) компетентності 
ФК.1  
Здатність використовувати у професійної 
діяльності знання нормативно-правових,   
законодавчих актів України та 
рекомендацій належних фармацевтичних 
практик. 

ФР.1 
Планувати та реалізовувати 
професійну діяльність на основі 
нормативно-правових актів України та 
рекомендацій належних 
фармацевтичних практик. 

ФК.2  
Здатність здійснювати діяльність з 
розробки та  оформлення документації 
щодо чіткої визначеності технологічних 
процесів    

ФР.2 
Розробляти й оформлювати 
технологічну документацію щодо 
виробництва (виготовлення) 
лікарських препаратів в аптеках і на 
фармацевтичних підприємствах. 



виготовлення та виробництва лікарських 
засобів відповідно до правил належних 
практик. 
ФК.3  
Здатність організовувати виробничу 
діяльність аптек щодо виготовлення 
лікарських препаратів у   різних 
лікарських формах за рецептами лікарів,   
включаючи обґрунтування технології та 
вибір допоміжних матеріалів відповідно 
до правил  
Належної аптечної практики (GPP). 

ФР.3 
Обирати раціональну технологію, 
виготовляти лікарські засоби у різних 
лікарських формах за рецептами 
лікарів і замовленнями лікувальних 
закладів, оформлювати їх до відпуску. 
Виконувати технологічні операції: 
відважувати, відмірювати, дозувати 
різноманітні лікарські засоби за масою, 
об’ємом тощо. 

ФК.4   
Здатність організовувати та брати участь 
у виробництві лікарських засобів в умовах  
фармацевтичних підприємств, 
включаючи вибір   
технологічного процесу із 
обґрунтуванням    технологічного процесу 
та вибором відповідного           обладнання 
згідно з вимогами Належної  виробничої 
практики (GMP). 

ФР.4 
Обґрунтовувати технологію та 
організовувати виробництво 
лікарських засобів на фармацевтичних 
підприємствах. 

ФК.5   
Здатність організовувати та проводити 
заготівлю    лікарської рослинної 
сировини з урахуванням             
раціонального використання ресурсів 
лікарських рослин, прогнозувати та 
обґрунтовувати шляхи    вирішення 
проблеми збереження  та охорони  
заростей дикорослих лікарських рослин   
відповідно до правил Належної практики  
культивування та збирання вихідної 
сировини             рослинного походження 
(GACP). 

ФР.5 
Організовувати та проводити 
раціональну заготівлю лікарської 
рослинної сировини. 

ФК.6   
Здатність організовувати діяльність 
аптеки із   забезпечення населення та 
закладів охорони здоров’я лікарськими 
засобами, парафармацевтичними 
товарами, засобами    медичного 
призначення та лікувальною парфумерно-
косметичною продукцією             

ФР.6 
Здійснювати комплекс організаційно-
управлінських заходів щодо 
забезпечення населення та закладів 
охорони здоров′я лікарськими 
засобами й ін. товарами аптечного 
асортименту. 



відповідно до вимог Національної 
лікарської  політики, Належної аптечної 
практики (GPP) та             інших 
організаційно-правових норм             
фармацевтичного законодавства. 
ФК.7   
Здатність організовувати дію системи 
звітності та   обліку (управлінського, 
статистичного,   бухгалтерського та 
фінансового) в аптечних  закладах, 
здійснювати товарознавчий аналіз,             
адміністративне діловодство, 
документування та   управління якістю 
згідно нормативно-правових  актів 
України. 

ФР.7 
Здійснювати всі види обліку в аптечних 
закладах, адміністративне діловодство. 
Здійснювати процеси товарознавчого 
аналізу, забезпечувати вхідний 
контроль якості лікарських засобів та 
документувати їх результати. 

ФК.8   
Здатність аналізувати та прогнозувати 
основні          економічні показники 
діяльності аптечних  закладів, 
здійснювати розрахунки основних   
податків та зборів, формувати ціни на 
лікарські засоби та вироби медичного 
призначення   відповідно до чинного 
законодавства України. 

ФР.8 
Розраховувати основні економічні 
показники діяльності аптечних 
закладів, а також податки та збори. 
Формувати усі види цін (оптово-
відпускні, закупівельні та роздрібні) на 
лікарські засоби та вироби медичного 
призначення. 

ФК.9 
Здатність розробляти, впроваджувати та   
застосовувати підходи менеджменту у 
професійної          діяльності аптечних, 
оптово-посередницьких,   виробничих 
підприємств та інших           
фармацевтичних організацій відповідно 
до  принципів Належної практики 
фармацевтичної           освіти та Глобальної 
рамки FIP. 

ФР.9 
Розробляти, впроваджувати та 
застосовувати підходи менеджменту у 
професійній діяльності аптечних, 
оптово-посередницьких, виробничих 
підприємств та інших фармацевтичних 
організацій відповідно до принципів 
Належної практики фармацевтичної 
освіти та Глобальної рамки FIP. 

ФК.10  
Здатність організовувати і здійснювати 
загальне  та маркетингове управління 
асортиментною, товарно-інноваційною, 
ціновою, збутовою та комунікативною 
політиками суб’єктів фармацевтичного 
ринку на основі результатів 
маркетингових досліджень та з 
урахуванням ринкових процесів на 
національному і міжнародному ринках. 

ФР.10 
Організовувати і здійснювати загальне 
та маркетингове управління 
асортиментною, товарно-
інноваційною, ціновою, збутовою та 
комунікативною політиками суб’єктів 
фармацевтичного ринку на основі 
результатів маркетингових досліджень 
та з урахуванням ринкових процесів на 
національному і міжнародному ринках. 



ФК.11   
Здатність проводити аналіз соціально-
економічних процесів у фармації, форм, 
методів і функцій системи 
фармацевтичного забезпечення населення 
та її складових у світовій практиці, 
показників потреби, ефективності та 
доступності фармацевтичної допомоги в 
умовах медичного страхування та 
реімбурсації вартості лікарських засобів. 

ФР.11 
Враховувати дані щодо соціально-
економічних процесів у суспільстві для 
фармацевтичного забезпечення 
населення, визначати ефективність та 
доступність фармацевтичної допомоги 
в умовах медичного страхування та 
реімбурсації вартості ліків. 

ФК.12  
Здатність організовувати, забезпечувати і 
проводити аналіз лікарських засобів та 
лікарської рослинної сировини в аптечних 
закладах і контрольно-аналітичних 
лабораторіях фармацевтичних 
підприємств відповідно до вимог 
Державної фармакопеї та інших 
нормативно-правових актів. 

ФР.12 
Застосовувати у професійній діяльності 
сучасні методи контролю якості 
лікарських засобів та лікарської 
рослинної сировини. 

ФК.13 
Здатність організовувати та здійснювати 
контроль якості лікарських засобів у 
відповідності з вимогами Державної 
фармакопеї України та належних практик, 
визначати способи відбору проб для 
контролю лікарських засобів відповідно 
до діючих вимог та проводити їх 
сертифікацію, запобігати 
розповсюдженню фальсифікованих 
лікарських засобів. 

ФР.13.1  
Здійснювати всі види контролю якості 
лікарських засобів.  

ФР.13.2 
Складати сертифікати якості, 
враховуючи результати проведеного 
контролю. 

ФК.14.  
Здатність здійснювати розробку методик 
контролю якості лікарських засобів, 
фармацевтичних субстанцій, лікарської 
рослинної сировини і допоміжних 
речовин з використанням фізичних, 
фізико-хімічних та хімічних методів 
контролю. 

 ФР.14.1 
Визначати основні органолептичні, 
фізико-хімічні, хімічні та фармако-
технологічні показники лікарських 
засобів. 
ФР.14.2 
Обґрунтовувати та обирати методи для 
стандартизації, здійснювати 
статистичну обробку результатів згідно 
з вимогами Державної фармакопеї 
України. 
 
 



ФК.15 
Здатність визначати лікарські засоби та їх 
метаболіти у біологічних рідинах та 
тканинах організму, проводити хіміко-
токсикологічні дослідження з метою 
діагностики гострих отруєнь, 
наркотичного та алкогольних сп’янінь 

ФР.15 
Обирати біологічні об’єкти аналізу, 
здійснювати визначення ксенобіотиків 
та їх метаболітів у біологічних 
середовищах та давати оцінку 
отриманим результатам з урахуванням 
розподілу токсинів в організмі. 

ФК.16 
Здатність забезпечувати належне 
зберігання лікарських засобів та виробів 
медичного призначення відповідно до їх 
фізико-хімічних властивостей та правил 
Належної практики зберігання (GSP) у 
закладах охорони здоров’я 

ФР.16 
Визначати вплив факторів 
навколишнього середовища: вологи, 
температури, світла, тощо на 
стабільність лікарських засобів та 
виробів медичного призначення. 

ФК.17  
Здатність здійснювати моніторинг 
ефективності та безпеки застосування 
населенням лікарських засобів згідно 
даних щодо їх клініко-фармацевтичних 
характеристики, а також суб’єктивні 
ознаки та об’єктивні клінічні, лабораторні 
та інструментальні критерії обстеження 
хворого 

ФР.17 
Використовувати дані клінічних, 
лабораторних та інструментальних 
досліджень для здійснення 
моніторингу ефективності та безпеки 
застосування лікарських засобів. 

ФК.18 
Здатність забезпечувати раціональне 
застосування рецептурних та 
безрецептурних лікарських засобів згідно 
з фізико-хімічними, фармакологічними 
характеристиками, біохімічними, 
патофізіологічними особливостями 
конкретного захворювання та 
фармакотерапевтичними схемами його 
лікуванняю 

ФР.18 
Визначати вплив факторів, що 
впливають на процеси всмоктування, 
розподілу, депонування, метаболізму 
та виведення лікарського засобу і 
обумовлені станом, особливостями 
організму людини та фізико-хімічними 
властивостями ЛЗ. 

ФК.19 
Здатність здійснювати домедичну 
допомогу хворим та постраждалим у 
екстремальних ситуаціях. 

ФР.19 
Надавати домедичну допомогу хворим 
при невідкладних станах та 
постраждалим у екстремальних 
ситуаціях. 

ФК.20 
Здатність здійснювати консультування та 
фармацевтичну опіку під час вибору та 
відпуску безрецептурного лікарського 
засобу шляхом оцінки співвідношення 

ФР.20.1 
 Визначати переваги та недоліки 
лікарських засобів різних 
фармакологічних груп з урахуванням 
їхніх біофармацевтичних, 



ризик/користь, сумісності, показань та 
протипоказань керуючись даними про 
стан здоров’я конкретного хворого із 
врахуванням біофармацевтичних, 
фармакокінетичних, фармакодинамічних 
та фізико-хімічних особливостей 
лікарського засобу. 

фармакокінетичних та 
фармакодинамічних особливостей.  

ФР.20.2 
Рекомендувати споживачам лікарські 
засоби та товари аптечного 
асортименту з наданням 
консультативної допомоги.  

ФК.21    
Здатність проводити санітарно-
просвітницьку роботу серед населення з 
метою профілактики поширених 
захворювань внутрішніх органів, 
попередження небезпечних інфекційних 
та паразитарних захворювань, а також з 
метою сприяння своєчасному виявленню 
та підтриманню прихильності до 
лікування цих захворювань згідно з 
їхніми медико-біологічними 
характеристиками та мікробіологічними 
особливостями 

ФР.21 
Проводити санітарно-просвітницьку 
роботу у фаховій діяльності при 
виникненні спалахів інфекційних 
захворювань.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Перелік компонентів освітньої програми 
та їх логічна послідовність 

 
№ 
з/п Назва навчальної дисципліни Кредит Кількість годин Розподіл по курсам 

Всього Ауд СРС 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

Гуманітарна та соціально-економічна підготовка      
1 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0 90 30 60 *     

2 Історія України та української культури 3,0 90 30 60 *     

3 Іноземна мова 3,0 90 50,0 40 *     

4 Філософія 3,0 90 40 50 *     

 Всього  12,0 360,0 150,0 210,0      

Природничо-наукова підготовка      

5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3,0 90 30,0 60  *    

6 Вища математика і статистика 3,5 105 70 35 *     

7 Біологічна фізика з фізичними методами аналізу 4,5 135 80 55 *     

8 Біологія з основами генетики 4,0 120 70 50 *     

9 Анатомія та фізіологія людини 5,0 150 100 50 *     

10 Латинська мова 3,0 90 60 30 *     

11 Мікробіологія з основами імунології 5,0 150 90 60  *    

12 Інформаційні технології у фармації 5,0 150 70 80  *    

13 Патологічна фізіологія 5,0 150 80 70  *    

14 Органічна хімія 8,0 240 150 90  *    

15 Загальна та неорганічна хімія 6,0 180 110 70 *     

16 Аналітична хімія 8,0 240 150 90  *    

17 Фармацевтична ботаніка 5,0 150 80 70  *    

18 Біологічна хімія 6,0 180 100 80   *   

19 Комп’ютерне моделювання у фармації 3,0 90 40 50   *   

 Всього 74,0 2220,0 1280,0 940,0      

Професійна підготовка      

20 Гігієна у фармації та екологія 3,0 90 40 50  *    

21 Етика і деонтологія у фармації 3,0 90 40 50 *     

22 Технологія ліків 12,0 360 210,0 150   * *  

23 Безпека життєдіяльності; основи біоетики та 
біобезпеки 

3,0 
 

90 40 50 *     

24 Екстремальна медицина 3,0 90 30 60   *   

25 Вступ у фармацію 3,0 90 60 30 *     

26 Фармакогнозія 8,5 255 170 85   *   

27 Фармакотерапія з фармакокінетикою 3,0 90 40 50    *  

28 Фармакологія 8,5 255 170 85   *   

29 Фармацевтична хімія 13,0 390 250 140   * * * 
30 Фізична та колоїдна хімія 4,0 120 90 30  *    

31 Фармакоекономіка 3,0 90 30 60    *  

32 Ресурсознавство лікарських рослин 3,0 90 50,0 40     * 
33 Організація та економіка фармації 6,0 180 100,0 80    *  

34 Клінічна фармація та фармацевтична опіка 9,0 270 150 120    * * 
35 Фармацевтичне та медичне товарознавство 4,0 120 50 70    *  

36 Фармацевтичний менеджмент та маркетинг 6,0 180 100 80    * * 
37 Токсикологічна та судова хімія 4,0 120 90 30    *  

38 Лікарська токсикологія 3,0 90 40,0 50    *  



39 Біофармація 3,0 90 50 40     * 
40 Системи якості у фармації 3,0 90 50 40     * 
41 Стандартизація лікарських засобів 3,0 90 50 40     * 
42 Технологія лікарських косметичних засобів 3,0 90 40 50     * 
43 Фармацевтична біотехнологія 3,0 90 50 40     * 
44 Соціальна фармація 3,0 90 40 50     * 
45 Охорона праці та охорона праці в галузі 3,0 90 40 50    *  
46 Фармацевтичне право та законодавство 3,0 90 50 40   *   

47 Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона 
здоров'я". Спеціальність "Фармація" 3,0 90 50 40   *   

 Всього 129,0 3870,0 2170,0 1700,0      
Практична підготовка 

 
 

     

48 Перша долікарська допомога з ознайомчою 
медичною практикою 3,0 90 50 40  *    

49 Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки 3,0 90 30 60  *    
50 Навчальна практика з фармакогнозії 3,0 90 30 60    *  
51 Фізичне виховання  320 60 260 * *    
52 Курси за вибором 21,0 630 200 430 * *    
53 Вибіркові дисципліни за спеціалізацією 24,0 720,0 350,0 370   * *  

54 Виробнича фармацевтична практика за  
спеціалізацією 30,0 900,0 300,0 600     * 

55 Атестація 1 30     *  * 
 ВСЬОГО за 5 років 300,0 9320,0 4620,0 4670,0      

 
VIІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 
здобувачів вищої 
освіти 

Атестація випускників включає стандартизований 
тестовий іспит, практично-орієнтований іспит і/або захист 
кваліфікаційної роботи. 
Стандартизований тестовий державний іспит це 
ліцензійний інтегрований іспит, який проводиться 
відповідно до Положення про систему ліцензійних 
інтегрованих іспитів, затвердженого наказом МОЗ 
України від 14.08.1998 р.№ 251 і здійснюється 
Екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування 
професійної компетентності фахівців з вищою освітою 
напрямів підготовки «Медицина» та «Фармація» при МОЗ 
України. 
Ліцензійний інтегрований іспит складається з 2-х тестових 
екзаменів «Крок 1» та «Крок 2». «Крок 1» охоплює зміст 
фундаментальних дисциплін та складається після повного 
виконання навчального плану  3 курсу навчання. «Крок 2» 
охоплює зміст професійно-орієнтованих  дисциплін  і 
складається після повного виконання навчального плану 
підготовки за спеціальністю «Фармація». 
Практично-орієнтований іспит проводиться у формі 
атестаційних екзаменів або комплексного атестаційного 
екзамену. 



 
VIIІ. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти 

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти здійснюється відповідно до 
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності університету та 
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у  ПВНЗ 
«КиМУ», яке передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 
навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-
педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 
освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 
плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 
вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 
 

IХ. Вимоги професійних стандартів  
     Міжнародні нормативні документи та стандарти, що регулюють професійну 
діяльність та підготовку магістрів фармації:  

1. Концепція «Фармацевт семи зірок», «Належна практика фармацевтичної 
освіти» 2000 р.  

2. The Role of the Pharmacist in the Health Care System. Available from: 
http://www.apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2995e/1.5.html. [Last accessed on 
2014 May 01].  

3. Європейська директива 2005/36/ЕС щодо визнання професійних 
кваліфікацій (Directive 2005/36/EC OF the European Parliament and of the 
Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications).  

4. Рекомендація Європейського Парламенту і Ради 2008/C 111/01 "Про 
встановлення Європейської кваліфікаційної структури для можливості 
отримати освіту протягом усього життя" від 23 квітня 2008 року.  

5. Трилогія глобальних стандартів якості Всесвітньої федерації медичної 
освіти (WFME Global Standards for Quality improvement: Basic Medical 
Education, WFME Global Standards for Quality improvement: Postgraduate 



Medical Education and WFME Global Standards for Quality improvement: 
Continuous Professional Development) та Стандарти освіти для здобуття PhD 
в галузі біомедицини та охорони здоров’я (Standards for PhD Education in 
Biomedicine and Health Sciences in Europe).

6. Етичний кодекс фармацевтичних працівників України, 2010 р.
Стандарти враховані при визначенні термінів навчання, результатів 

навчання, вимог до атестації та вимог до якості.

X. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої 
освіти

1. Конституція України.
2. Закон України «Про вищу освіту».
3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».
4. Закон України «Про лікарські засоби».
5. Закону України № 222-VIII від 02.03.2015 «Про ліцензування видів 

господарської діяльності».
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопаду 2011 р № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій».
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 244 «Про 

утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти».
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

9. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної 
діяльності ДК 009: 2010.

10. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010.
11. Постанова КМУ від 15 квітня 2015 р. № 216 Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 «Про 
Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, 
підготовка яких здійснювалась за державним замовленням».

12. Постанови Кабінету Міністрів №1187 від 30.12.2015 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

13. Наказ МОЗ України № 769 від 13.09.2010 «Про затвердження Концепції 
розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 
2011-2020 роки».

14. Наказ МОЗ України № 455 від 30.05.2013 «Про настанову ВООЗ та МФФ 
«Належна аптечна практика: Стандарти якості аптечних послуг».

Доктор фармацевтичних наук, професор, 
декан медико-фармацевтичного факультету 
ПВНЗ «Київський міжнародний університет»


